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1. Zakres opracowania, dane, materiały i dokumenty wykorzystane w opracowaniu 
 

Zakres niniejszego opracowania obejmował: 
 
a) opracowanie parametrów transformacji współrzędnych zasobu graficznego powiatu 

krakowskiego  z układu 1965 na układ 2000, 
b) opracowanie parametrów transformacji zasobu graficznego powiatu krakowskiego  z 

Układu Lokalnego Krakowskiego na układ 2000 dla obszaru Skawiny, 
c) analiza geometrycznych konsekwencji transformacji współrzędnych do układu 2000 

dla obszaru powiatu krakowskiego, 
 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały udostępnione przez Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie: 

 
a) plik „Ukl_1965_Strefa_1.txt”, zawierający wykaz punktów poziomej osnowy 

geodezyjnej w układzie 1965, CODGiK, 27.07.2011, Warszawa. 
b) dwa pliki „Ukl_2000.txt”, zawierające wykazy przeliczonych współrzędnych osnowy 

poziomej I i II klasy z układu EUREF'89 na układ 2000, Lo = 21, POWIAT 
KRAKOW, CODGiK, Warszawa. 

c) pliki z dodatkowymi punktami osnowy podstawowej osnowy poziomej: 
„Ukl_1965_Strefa_1.txt”, „Ukl_1965_Strefa_5.txt”, zawierające wykazy punktów 
poziomej osnowy geodezyjnej w układzie 1965”, CODGiK, 1.02.2012, Warszawa.  

d) plik „Ukl_1992.txt” zawierający wykaz punktów poziomej osnowy geodezyjnej w 
układzie 1992, CODGiK, 1.02.2012, Warszawa. 

e) plik „Ukl_EUREF.txt” zawierający wykaz punktów poziomej osnowy geodezyjnej w 
układzie ETRF-89, CODGiK, 1.02.2012, Warszawa. 

f) pliki: „162_import.xls”, „163_import.xls”, „162_import.xls”, „162_import.xls”, 
zawierające współrzędne punktów podstawowej osnowy poziomej z obszaru powiatu 
krakowskiego zgromadzone w bazie PODGiK w układach 1965, 2000 oraz Układzie 
Lokalnym Krakowskim. 

 
Ponadto w opracowaniu wykorzystano następujące dokumenty i oprogramowanie: 

- Instrukcja Techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1988, 
- Instrukcja Techniczna G-2 - Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa 

geodezyjna i przeliczenia współrzędnych między układami, GUGiK, Warszawa, 2001. 
- Wytyczne techniczne G-1.10. Poprawki odwzorowawcze państwowego układu współrzędnych, 

COGiK, Warszawa, 1988. 
- Rozporządzenie RM z 8.08.2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, 

Dz.U. Nr 70, poz.821, 
- Projekt nowelizacji Rozporządzenia RM  w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych z dnia 10.01.2008, www.gugik.gov.pl. 
- pakiet oprogramowania GEONET2006, program TRANSPOL, własne programy 

komputerowe do transformacji współrzędnych i analizy zniekształceń odwzorowawczych, 
opracowane na potrzeby niniejszego opracowania. 

- Banasik P., Bujakowski K., Kolińska M., Michalik D., Nowak J.: „Geodezyjne porządki w 
Krakowie – Konwersja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Krakowa do 
obowiązujących układów współrzędnych i wysokości”,  Geodeta 1-2/2012 
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2. Ustalenie rodzaju i stopnia wielomianu transformującego między układami 1965  
i 2000 na obszarze powiatu krakowskiego oraz ULK i 2000 na obszarze Skawiny 
 
 

Do ustalenia rodzaju i stopnia wielomianu transformującego wykorzystano 
wygenerowaną testową siatkę 437 punktów o oczku 3km×3km pokrywającą obszar powiatu 
krakowskiego (rys. 1). Siaka punktów pokrywa w przybliżeniu obszar, na którym 
rozmieszczone są właściwe punkty dostosowania pochodzące z podstawowej poziomej 
osnowy geodezyjnej. Ustalone w układzie 1965 (I strefa) współrzędne punktów tej siatki 
przeliczono do układu 2000 (strefa 21°) za pomocą procedur podanych w Wytycznych 
Technicznych G 1-10. Tak przygotowany zbiór punktów posiadających współrzędne w 
układzie „pierwotnym” (xy1965) oraz „wtórnym” (xy2000) stanowił dostosowanie w 
testowej transformacji współrzędnych płaskich między układami 1965 i 2000. Za pomocą 
takich punktów dostosowania wykonano transformacje ogólnowielomianową i równokątną 
stopni 1-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1  Rozmieszczenie punktów siatki testowej na obszarze powiatu krakowskiego  
dla potrzeb transformacji między układami 1965 i 2000   

 
 
Syntetyczne wyniki dla poszczególnych transformacji przedstawiono w postaci wykresu (rys. 
2). Wartości zaprezentowane na wykresie przedstawiają zakres odchyłek na punktach 
dostosowania dla transformacji równokątnej (K) oraz ogólnowielomianowej (O) oraz stopni 
od 1-3. Odchyłki podano osobno dla współrzędnej x (Vx), współrzędnej y (Vy) oraz dla 

odchyłki położenia 22 )()( VyVxVxy += . Duże wartości danego zakresu świadczą o dużych 

i zróżnicowanych pod względem znaku odchyłkach. Same wartości odchyłek oscylują 
najczęściej w granicach ±Zakres/2 dla odchyłek Vx i Vy oraz są równe Zakresowi dla 
odchyłki położenia Vxy. Dla przykładu w transformacji równokątnej 1 stopnia uzyskano 
odchyłki na współrzędnej x w zakresie od –96.5 cm do +79.9 cm, co daje wartość zakresu 
176.4 cm, na współrzędnej y: od –82.6 cm do +67.3 (149.9 cm) a dla  odchyłki położenia od 0 
cm do 115.2 cm (115.2 cm). Przy zastosowaniu transformacji ogólnowielomianowej 
maksymalne odchyłki były nieco mniejsze i zawierały się w granicach: Vx (-93.9 cm ÷ +77.2 
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cm; 171.1 cm), Vy (-80.4 cm ÷ +65.7 cm; 146.1 cm), Vxy (0 cm ÷ +111.8 cm). Wraz ze 
wzrostem stopnia wielomianu transformującego uzyskiwano coraz mniejsze wartości 
odchyłek W transformacji równokątnej 2 stopnia uzyskano Vx (-12.8 cm ÷ +12.8 cm; 25.6 
cm), Vy (-9.3 cm ÷ +9.3 cm; 18.6 cm), Vxy (0 cm ÷ +15.5 cm). Podobnie jak poprzednio w 
transformacji ogólnowielomianowej uzyskano nieco mniejsze wartości: Vx (-10.2 cm ÷ +10.2 
cm; 20.4 cm), Vy (-8.0 cm ÷ +8.0 cm; 16.0 cm), Vxy (0 cm ÷ +12.3 cm). Najmniejsze 
milimetrowe wartości zakresu i odchyłek uzyskano w transformacji równokątnej i 
ogólnowielomianowej 3 stopnia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2  Wartości zakresu maksymalnych odchyłek na punktach siatki testowej w transformacji 
między układami 1965 i 2000 na punktach siatki testowej na obszarze powiatu krakowskiego  

 
 
Wyniki powyższego testu wskazują, że optymalnym stopniem wielomianu transformującego 
będzie wielomian stopnia 3. Do dalszych obliczeń ze względu na własność zachowania kąta 
prostego (np. dla zachowania prostokątności budynków) przyjęto stosować transformację 
równokątną. 

Do ustalenia optymalnego rodzaju i stopnia wielomianu transformującego dla obszaru 
Skawiny wykorzystano wyniki testów wykonanych wcześniej dla transformacji ULK → 2000 
na obszarze Krakowa (Banasik P., Bujakowski K., Kolińska M., Michalik D., Nowak J.: „Geodezyjne 
porządki w Krakowie – Konwersja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Krakowa do obowiązujących 
układów współrzędnych i wysokości”,  Geodeta 1-2/2012). Obszar Skawiny przylega do obszaru 
Krakowa od strony południowo-zachodniej a punkty dostosowania użyte tam do transformacji 
w większości obejmują również obszar Skawiny. Spośród wstępnie wyselekcjonowanych 8 
punktów dostosowania z osnowy poziomej 1 klasy dla obszaru Skawiny 7 z nich było 
wykorzystanych w transformacji dla obszaru Krakowa. Stąd uzasadnionym staje się użycie 
również dla obszaru Skawiny rodzaju i stopnia wielomianu transformującego takiego jak dla 
obszaru Krakowa, czyli transformacji równokątnej stopnia 2.  
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3. Wybór punktów dostosowania w transformacji między układami 1965 i 2000 oraz 
ULK i 2000  

 
Jako punkty dostosowania w transformacji wybrano wstępnie niemal 100 punktów 

osnowy poziomej 1 i 2 klasy z obszaru powiatu krakowskiego i okolic. Dla punktów tych 
pobrano z odpowiednich wykazów (CODGiK) ich współrzędne w układzie 1965 i 2000. Ze 
względów praktycznych numery katalogowe punktów zamieniono na krótkie numery 
porządkowe: od 1 do 89 dla właściwych punktów 1 klasy i numery 9xx dla ich ekscentrów 
lub punktów 2 klasy. 
Założono, że punkty dostosowania mszą spełniać następujące warunki: 

a) punktami dostosowania powinny być właściwe punkty, wyjątkowo ich ekscentry, 
b) punkty powinny pokrywać cały obszar podlegający transformacji i być w miarę 

równomiernie rozmieszczone, 
c) skupiska punktów powinny być zredukowane do jednego punktu, charakteryzującego 

się najlepszymi parametrami dokładnościowymi, 
d) na małych obszarach rzędu kilku km2 współrzędne punktów dostosowania powinny 

tworzyć jednorodny zbiór, sprawdzenie jednorodności należy wykonać transformacją 
niskiego stopnia. 

Warunki (c) i (d) spełniono poprzez podział obszaru powiatu krakowskiego na mniejsze 
podobszary zawierające 4-7 punktów dostosowania. Punkty zewnętrzne tego obszaru 
stanowiły punkty dostosowania w lokalnej transformacji, zaś punkty z wnętrza obszaru były 
kontrolowanymi punktami transformowanymi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3  Rozmieszczenie punktów dostosowania na obszarze powiatu krakowskiego  
(1 – zewnętrzne granice powiatu; 2 – granice gmin i miast; 3 - punkt dostosowania w transformacji  

miedzy układami 1965 i 2000; 4 – punkt dostosowania w transformacji między układami ULK i 2000;  
5 - punkty kontrolne na granicy powiatu krakowskiego, Skawiny i miasta Krakowa;  

6 – granice przykładowego podobszaru do badania jednorodności punktów dostosowania) 
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Postępując w ten sposób wykonano  transformacje na kilkunastu podobszarach, sprawdzając 
za każdym razem różnice między współrzędnymi uzyskanymi z transformacji a 
współrzędnymi katalogowymi punktów wewnętrznych. Ze względu na niewielkie 
powierzchnie podobszarów wykonywano transformację ogólnowielomianową stopnia 1. 
Dzięki tej metodzie z wstępnie ustalonego zbioru punktów dostosowania dla powiatu 
krakowskiego wyeliminowano kilka punktów o niejednorodnych współrzędnych a także 
zredukowano skupiska punktów.   

Na rys. 3 przedstawiono przykład jednego z badanych podobszarów. Ograniczony jest 
on punktami 8,14,30 i 36 i zawiera wewnątrz punkt 31 oraz jego ekscentr 939. Na takim 
podobszarze wykonano lokalna transformację ogólnowielomianową 1 stopnia. Raport z  
lokalnej transformacji dla tego podobszaru przedstawia się następująco: 

 
TRANSFORMACJA Ogolnowielomianowa 1-stopnia 
  

UKLAD PIERWOTNY               UKLAD WTORNY 
Punkty Dostosowania (4) 
Nr         x           y             X           Y       VX      VY     VP 
8  5416292.300 4535871.040   5559078.570 7404688.980  -0.020   0.008  0.022 
14 5417073.600 4548408.150   5559874.810 7417226.940   0.022  -0.009  0.024 
30 5403518.740 4539920.880   5546308.065 7408754.588   0.029  -0.012  0.031 
36 5404937.220 4548623.050   5547737.120 7417456.270  -0.031   0.013  0.033 

                      ----------------------------------------------- 
                      Odchylka srednia   :       0.025   0.011  0.027 
                      Odchylka maksymalna:       0.031   0.013  0.033 

Blad sredni na punkcie dostosownia Mo =  0.039 
 
Punkty Transformowane (2) 
Nr        x           y             X           Y 
31  5410329.570 4541978.520   5553122.273 7410804.412 
939 5410348.910 4541982.430   5553141.620 7410808.299 
 
Wspolrzedne po wprowadzeniu poprawek Hausbrandta 
Punkty Transformowane (2) 
Nr         x           y             X           Y       VXH     VYH 
31  5410329.570 4541978.520   5553122.271 7410804.413  -0.002   0.001 
939 5410348.910 4541982.430   5553141.618 7410808.300  -0.002   0.001 
 
Wspolrzedne katalogowe (GUGiK) i roznice wspolrzednych DX,DY,DXY: 
Nr   X_2000   Y_2000      DX      DY    DXY 
31 5553122.185 7410804.376  -0.086 -0.037 0.094 
939 5553141.540 7410808.261  -0.078 -0.039 0.087 

 
Wyniki transformacji wskazują, że przy maksymalnych odchyłkach na 4 punktach 

dostosowania rzędu 3 cm współrzędne punktów transformowanych różnią się od wartości 
katalogowych o 8-9 cm. Należy zatem przypuszczać, że współrzędne obu punktów 31 i 939 
zawierają błędy w układzie 1965 lub w układzie 2000. Błędy te są przyczyną lokalnej 
niejednorodności, co ujawniło się w przypadku wykonanej transformacji. Niejednorodność 
współrzędnych tych punktów byłaby mało wyraźna w transformacji na całym obszarze 
powiatu, przy wielu punktach dostosowania i wyższym stopniu wielomianu 
transformującego. W związku ze stwierdzeniem niejednorodności współrzędnych punktów 31 
i 939 oba punkty zostały usunięte ze zbioru punktów dostosowania dla powiatu 
krakowskiego.  

Powyższy sposób postępowania zrealizowano na kolejnych kilkunastu podobszarach 
powiatu krakowskiego. W wyniku takich testów wyłoniono 48 punktów dostosowania 1 klasy 
i 2 punkty dostosowania z klasy 2, które razem stanowiły podstawę w transformacji między 
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układem 1965 i 2000 na obszarze powiatu krakowskiego (rys. 3, Załącznik 1). Przy ich 
pomocy wyznaczono współczynniki transformacji równokątnej 3 stopnia. Uzyskane w 
wyniku transformacji maksymalne odchyłki na punktach dostosowania nie przekraczają 6 cm 
(w jednym przypadku Vx=6.1 cm, i Vp=6.4 cm, Tabela 3) 

Dla obszaru Skawiny wybrano 8 punktów osnowy poziomej 1 klasy (rys. 3, Załącznik 
2). Punkty te maja współrzędne w układzie Lokalnym Krakowskim oraz w układzie 2000 i 
obejmują swoim zasięgiem obszar Skawiny. W tym przypadku badanie jednorodności 
współrzędnych przebiegło pozytywnie i wszystkie osiem punktów zakwalifikowano jako  
dostosowanie w transformacji.  W wyniku równokątnej transformacji 2 stopnia uzyskano na 
punktach dostosowania odchyłki maksymalne o wartościach nie przekraczających 1.5 cm 
(Tabela 19).   

 
 

 
4. Charakterystyka algorytmu transformacji współrzędnych do układu 2000 dla obszaru 
powiatu krakowskiego i obszaru Skawiny 
 
a) algorytm transformacji dla obszaru powiatu krakowskiego 
 

Współczynniki transformacji współrzędnych płaskich z układu współrzędnych 1965 
do obowiązującego układu 2000 dla powiatu krakowskiego obliczono na podstawie 
wybranych 50 punktów dostosowania posiadających określone współrzędne w obydwu 
układach (patrz rozdz. 3). W wyniku testów przyjęto model transformacji równokątnej 
stopnia trzeciego (patrz rozdz. 2). Oszacowania wartości współczynników funkcji 
transformującej dokonano za pomocą metody najmniejszej sumy kwadratów w dwóch 
wariantach. W pierwszym wariancie (Wariant I) współrzędne układu pierwotnego (1965) jak i 
wtórnego (2000) zostały zredukowane do biegunów (średnie arytmetyczne współrzędnych z 
wszystkich punktów dostosowania). Dla tak zredukowanych współrzędnych określono 
współczynniki funkcji transformującej (Tabela 2), dlatego też przy obliczaniu współrzędnych 
punktów transformowanych należy do współrzędnych układu wtórnego (2000) dodać 
odpowiednie wartości biegunów w tym układzie zgodnie ze wzorem w Tabeli 1. W Tabeli 3 
zestawiono podstawowe charakterystyki dokładności wpasowania wyżej wymienionych 
układów. Maksymalne co do wartości bezwzględnej odchyłki nie przekraczają 6.5 cm przy 
średnim błędzie transformacji na poziomie 3 cm. Zatem, ze względu na równomierność 
pokrycia obszaru powiatu krakowskiego punktami dostosowania,  podobnej dokładności 
można oczekiwać podczas masowej transformacji punktów z układu 1965 do układu 2000. W 
wariancie drugim (Wariant II) (poprawniejszym numerycznie, ale wymagającym 
dodatkowych operacji arytmetycznych związanych ze współczynnikiem skalującym), poza 
redukcją współrzędnych do odpowiednich biegunów następuje jeszcze skalowanie 
zredukowanych współrzędnych układu pierwotnego (1965). Współczynnik skalujący został 
przyjęty jako maksymalna wartość z dwóch maksymalnych wartości bezwzględnych (osobno 
dla współrzędnej X oraz Y) różnic między współrzędnymi a odpowiadającymi im biegunami 
(Tabela 5). Współczynniki funkcji transformującej z wariantu drugiego zestawiono w Tabeli 
6. Wyniki transformacji jak i charakterystyki dokładnościowe są jednakowe w obu ww. 
wariantach  obliczeniowych.    

Poniżej zestawiono tabelarycznie formuły odwzorowawcze, współczynniki 
transformacji i przykłady liczbowe dla transformacji z układu 1965 do układu 2000 oraz z 
układu 2000 do układu 1965. 
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Transformacja z układu 1965 do układu 2000 
 
Wariant I:  
(współrzędne układu pierwotnego oraz wtórnego zredukowane do biegunów) 
 

Tabela 1. Podstawowe wzory określające postać funkcji transformującej 

Układ pierwotny (1965) Układ wtórny (2000) 

Współrzędne [m] Współrzędne [m] 

ix  iy  iX  iY  

Współrzędne bieguna [m] Współrzędne bieguna [m] 

n

x
x

n

i
i

B

∑
== 1  

5410037.189800 
n

y
y

n

i
i

B

∑
== 1  

4556931.69800 
n

X
X

n

i
i

B

∑
== 1  

5552847.52272 
n

Y
Y

n

i
i

B

∑
== 1  

7425759.87548 

Współrzędne zredukowane do bieguna [m] Współrzędne zredukowane do bieguna [m] 

Bii xxx −=′  Bii yyy −=′  Bii XXX −=′  Bii YYY −=′  

Formuły transformacyjne (transformacja równokątna 3 stopnia) 
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65432

32
8

23
76

22
5431

iiiiiiiiiiiiBi

iiiiiiiiiiiiBi
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Tabela 2. Współczynniki funkcji transformującej (zgodnie z formułami transformacyjnymi w Tabeli 1), oraz 
błędy współczynników, nie wykorzystywane w procesie transformacji a służące jedynie jako element analizy 

dokładności) 

Lp. 
ai 

(współczynniki) 
m(ai) 

(błędy współczynników) 
1 0.079572087191579 4.12E-03 
2 0.0247940761232996 4.12E-03 
3 1.00012379553458 2.00E-07 
4 -0.00118043397773202 2.00E-07 
5 3.25783585451348E-010 7.21E-12 
6 4.10668920546648E-010 7.21E-12 
7 -1.74009549582911E-015 2.61E-16 
8 4.00954626604153E-016 2.61E-16 

 
 
 

Tabela 3. Podstawowe charakterystyki dokładności uzyskane na podstawie przyjętej funkcji transformującej 
(wielomian równokątny 3 stopnia) 

 vX [m] vY [m] vP [m] 
max 0.0545 0.0464 0.0631 
min -0.0609 -0.0597 0.0064 
mo 0.028 
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Przykład liczbowy: 
 

Tabela 4. Przebieg obliczeń (w pierwszej kolejności oryginalne współrzędne układu 1965 zostają zredukowane 
do odpowiadających im biegunów, następnie z wykorzystaniem formuł transformacyjnych z Tabeli 1 oraz 

wartości współczynników z Tabeli 2 otrzymuje się współrzędne punktu w układzie 2000) 
 

Współrzędne w układzie 1965 
Punkt x [m] y [m] 

A 5383782.000 4546381.000 
B 5431961.750 4578914.950 

Współrzędne układu 1965 zredukowane do biegunów 
Punkt x′ [m] y′ [m] 

A -26255.190 -10550.698 
B 21924.560 21983.252 

Współrzędne w układzie 2000 
Punkt X [m] Y [m] 

A 5526576.693 7415239.339 
B 5574800.458 7447720.261 

 

 
 
 
Wariant II:  
(współrzędne układu pierwotnego zredukowane do bieguna i  przeskalowane, współrzędne układu wtórnego 
zredukowane do bieguna) 
 
 Tabela 5. Podstawowe wzory określające postać funkcji transformującej 

Układ pierwotny (1965) Układ wtórny (2000) 

Współrzędne [m] Współrzędne [m] 

ix  iy  iX  iY  

Współrzędne bieguna [m] Współrzędne bieguna [m] 

n

x
x

n

i
i

B

∑
== 1  

5410037.189800 
n

y
y

n

i
i

B

∑
== 1  

4556931.69800 
n

X
X

n

i
i

B

∑
== 1  

5552847.52272 
n

Y
Y

n

i
i

B

∑
== 1  

7425759.87548 

Współrzędne zredukowane do bieguna [m] Współrzędne zredukowane do bieguna [m] 

Bii xxx −=′  Bii yyy −=′  Bii XXX −=′  Bii YYY −=′  

Współczynnik skalujący zredukowane współrzędne układu pierwotnego 

( )ix x′=′ maxmax . ( )iy y′=′ maxmax  

( )yxs ′′= max,maxmax  

35094.0719999997 

Przeskalowane zredukowane współrzędne układu pierwotnego 

s

x
x i

i

′
=′′ . 

s

y
y i

i

′
=′′  
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Formuły transformacyjne (transformacja równokątna 3 stopnia) 







′′′′−′′+′′−′′′′+′′−′′+′′′′+′′+′′++=

′′−′′′′−′′′′−′′+′′′′−′′−′′+′′−′′++=

)3()3()(2

)3()3(2)(
23

8
32

7
22

65432

32
8

23
76

22
5431

iiiiiiiiiiiiBi

iiiiiiiiiiiiBi

yxxayyxayxayxaxayaaYY

yyxayxxayxayxayaxaaXX
 

 
Tabela 6. Współczynniki funkcji transformującej (zgodnie z formułami transformacyjnymi w Tabeli 5), oraz 
błędy współczynników (nie wykorzystywane w procesie transformacji a służące jedynie jako element analizy 

dokładności) 
 

Lp. 
ai 

(współczynniki) 
m(ai) 

(błędy współczynników) 
1 0.0795720871569259 4.12E-03 
2 0.0247940761314851 4.12E-03 
3 35098.4164894035 7.03E-03 
4 -41.4262350057662 7.03E-03 
5 0.401233073157986 8.88E-03 
6 0.505777333166805 8.88E-03 
7 -0.0752097891676868 1.13E-02 
8 0.0173299183833251 1.13E-02 

 
 
Tabela 7. Podstawowe charakterystyki dokładności uzyskane na podstawie przyjętej funkcji transformującej 

(wielomian równokątny 3 stopnia) 
 

 vX [m] vY [m] vP [m] 
max 0.0545 0.0464 0.0631 
min -0.0609 -0.0597 0.0064 
mo 0.028 

 
Przykład liczbowy: 
  
Tabela 8. Przebieg obliczeń (w pierwszej kolejności oryginalne współrzędne układu 1965 zostają zredukowane 

do odpowiadających im biegunów oraz przeskalowane, następnie z wykorzystaniem formuł transformacyjnych z 
Tabeli 5 oraz wartości współczynników z Tabeli 6 otrzymuje się współrzędne punktu w układzie 2000)  

 
Współrzędne w układzie 1965 

Punkt x [m] y [m] 

A 5383782.000 4546381.000 
B 5431961.750 4578914.950 

Współrzędne układu 1965 zredukowane do biegunów 
Punkt x′ [m] y′ [m] 

A -26255.190 -10550.698 
B 21924.560 21983.252 

Przeskalowane zredukowane współrzędne układu 1965 
Punkt x ′′  y ′′  

A -0.7481374575 -0.3006404614 
B 0.6247368558 0.6264092693 

Współrzędne w układzie 2000 
Punkt X [m] Y [m] 

A 5526576.693 7415239.339 
B 5574800.458 7447720.261 
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Transformacja z układu 2000 do układu 1965 
 
Wariant I:  
(współrzędne układu pierwotnego oraz wtórnego zredukowane do biegunów) 
 
 Tabela 9. Podstawowe wzory określające postać funkcji transformującej 

Układ pierwotny (2000) Układ wtórny (1965) 

Współrzędne [m] Współrzędne [m] 

ix  iy  iX  iY  

Współrzędne bieguna [m] Współrzędne bieguna [m] 

n

x
x

n

i
i

B

∑
== 1  

5552847.52272 
n

y
y

n

i
i

B

∑
== 1  

7425759.87548 
n

X
X

n

i
i

B

∑
== 1  

5410037.189800 
n

Y
Y

n

i
i

B

∑
== 1  

4556931.69800 

Współrzędne zredukowane do bieguna [m] Współrzędne zredukowane do bieguna [m] 

Bii xxx −=′  Bii yyy −=′  Bii XXX −=′  Bii YYY −=′  

Formuły transformacyjne (transformacja równokątna 3 stopnia) 
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Tabela 10. Współczynniki funkcji transformującej (zgodnie z formułami transformacyjnymi w Tabeli 9), oraz 
błędy współczynników (nie wykorzystywane w procesie transformacji a służące jedynie jako element analizy 

dokładności) 

Lp. 
ai 

(współczynniki) 
m(ai) 

(błędy współczynników) 
1 -0.0795333602057191 4.12E-03 
2 -0.0248853191929754 4.12E-03 
3 0.999874826915361 2.00E-07 
4 0.00118014018898741 2.00E-07 
5 -3.24204661995697E-010 7.20E-12 
6 -4.11665629248011E-010 7.20E-12 
7 1.74097284863662E-015 2.61E-16 
8 -3.91986103564532E-016 2.61E-16 

 
Tabela 11. Podstawowe charakterystyki dokładności uzyskane na podstawie przyjętej funkcji transformującej 

(wielomian równokątny 3 stopnia) 
 

 vX [m] vY [m] vP [m] 
max 0.0609 0.0597 0.0631 
min -0.0544 -0.0464 0.0064 
mo 0.028 
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Przykład liczbowy: 
 
Tabela 12. Przebieg obliczeń (w pierwszej kolejności oryginalne współrzędne układu 2000 zostają zredukowane 

do odpowiadających im biegunów, następnie z wykorzystaniem formuł transformacyjnych z Tabeli 9 oraz 
wartości współczynników z Tabeli 10 otrzymuje się współrzędne punktu w układzie 1965) 

 
Współrzędne w układzie 2000 

Punkt x [m] y [m] 

A 5526576.693 7415239.339 
B 5574800.458 7447720.261 

Współrzędne układu 2000 zredukowane do biegunów 
Punkt x′ [m] y′ [m] 

A -26270.830 -10520.536 
B 21952.935 21960.386 

Współrzędne w układzie 1965 
Punkt X [m] Y [m] 

A 5383782.000 4546381.000 
B 5431961.750 4578914.950 

 
 
 
 
Wariant II:  
(współrzędne układu pierwotnego zredukowane do bieguna i przeskalowane, współrzędne układu wtórnego 
zredukowane do bieguna) 
 
 
 Tabela 13. Podstawowe wzory określające postać funkcji transformującej 

Układ pierwotny (2000) Układ wtórny (1965) 

Współrzędne [m] Współrzędne [m] 

ix  iy  iX  iY  

Współrzędne bieguna [m] Współrzędne bieguna [m] 

n

x
x

n

i
i

B

∑
== 1  

5552847.52272 
n

y
y

n

i
i

B

∑
== 1  

7425759.87548 
n

X
X

n

i
i

B

∑
== 1  

5410037.189800 
n

Y
Y

n

i
i

B

∑
== 1  

4556931.69800 

Współrzędne zredukowane do bieguna [m] Współrzędne zredukowane do bieguna [m] 

Bii xxx −=′  Bii yyy −=′  Bii XXX −=′  Bii YYY −=′  

Współczynnik skalujący zredukowane współrzędne układu pierwotnego 

( )ix x′=′ maxmax . ( )iy y′=′ maxmax  

( )yxs ′′= max,maxmax  

35105.7245199988 

Przeskalowane zredukowane współrzędne układu pierwotnego 

s

x
x i

i

′
=′′ . 

s

y
y i

i

′
=′′  



 14

Formuły transformacyjne (transformacja równokątna 3 stopnia) 
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Tabela 14. Współczynniki funkcji transformującej (zgodnie z formułami transformacyjnymi w Tabeli 13), oraz 
błędy współczynników (nie wykorzystywane w procesie transformacji a służące jedynie jako element analizy 

dokładności) 
 

Lp. 
ai 

(współczynniki) 
m(ai) 

(błędy współczynników) 
1 -0.0795333602021877 4.12E-03 
2 -0.0248853191994982 4.12E-03 
3 35101.3302281721 7.03E-03 
4 41.4296763695736 7.03E-03 
5 -0.39955368155708 8.88E-03 
6 -0.507341617883753 8.88E-03 
7 0.0753226896516566 1.13E-02 
8 -0.0169591660531978 1.13E-02 

 
Tabela 15. Podstawowe charakterystyki dokładności uzyskane na podstawie przyjętej funkcji transformującej 

(wielomian równokątny 3 stopnia) 
 vX [m] vY [m] vP [m] 

max 0.0609 0.0597 0.0631 
min -0.0544 -0.0464 0.0064 
mo 0.028 

 
 
Przykład liczbowy: 

 
Tabela 16. Przebieg obliczeń (w pierwszej kolejności oryginalne współrzędne układu 2000 zostają zredukowane 
do odpowiadających im biegunów oraz przeskalowane, następnie z wykorzystaniem formuł transformacyjnych z 

Tabeli 13 oraz wartości współczynników z Tabeli 14 otrzymuje się współrzędne punktu w układzie 1965)  
 

Współrzędne w układzie 2000 
Punkt x [m] y [m] 

A 5526576.693 7415239.339 
B 5574800.458 7447720.261 

Współrzędne układu 2000 zredukowane do biegunów 
Punkt x′ [m] y′ [m] 

A -26270.830 -10520.536 
B 21952.935 21960.386 

Przeskalowane zredukowane współrzędne układu 2000 
Punkt x ′′  y ′′  

A -0.7483346400 -0.2996815085 
B 0.6253377641 0.6255499871 

Współrzędne w układzie 1965 
Punkt X [m] Y [m] 

A 5383782.000 4546381.000 
B 5431961.750 4578914.950 
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b) algorytm transformacji dla obszaru Skawiny 
 

Współczynniki transformacji współrzędnych płaskich z układu współrzędnych ULK 
(Układ Lokalny Krakowski) do obowiązującego układu 2000 dla obszaru Skawiny obliczono 
na podstawie wybranych 8 punktów dostosowania posiadających określone współrzędne w 
obydwu układach (patrz rozdz. 3). Na podstawie testów wykonanych na sąsiednim obszarze 
miasta Krakowa przyjęto model transformacji równokątnej stopnia drugiego (patrz rozdz. 2). 
Oszacowania wartości współczynników funkcji transformującej dokonano za pomocą metody 
najmniejszej sumy kwadratów w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie (Wariant I) 
współrzędne układu pierwotnego (ULK) jak i wtórnego (2000) zostały zredukowane do 
biegunów (średnie arytmetyczne współrzędnych z wszystkich punktów dostosowania). Dla 
tak zredukowanych współrzędnych określono współczynniki funkcji transformującej (Tabela 
18), dlatego też przy obliczaniu współrzędnych punktów transformowanych należy do 
współrzędnych układu wtórnego (2000) dodać odpowiednie wartości biegunów w tym 
układzie zgodnie ze wzorem w Tabeli 17. W Tabeli 19 zestawiono podstawowe 
charakterystyki dokładności wpasowania wyżej wymienionych układów. Maksymalne co do 
wartości bezwzględnej odchyłki nie przekraczają 1.5 cm przy średnim błędzie transformacji 
na poziomie 6 mm. Zatem,  podobnej dokładności można oczekiwać podczas masowej 
transformacji punktów z układu ULK do układu 2000. W wariancie drugim (Wariant II) 
(poprawniejszym numerycznie, ale wymagającym dodatkowych operacji arytmetycznych 
związanych ze współczynnikiem skalującym), poza redukcją współrzędnych do 
odpowiednich biegunów  następuje jeszcze skalowanie zredukowanych współrzędnych 
układu pierwotnego (ULK). Współczynnik skalujący został przyjęty jako maksymalna 
wartość z dwóch maksymalnych wartości bezwzględnych (osobno dla współrzędnej X oraz 
Y) różnic między współrzędnymi a odpowiadającymi im biegunami (Tabela 21). 
Współczynniki funkcji transformującej z wariantu drugiego zestawiono w Tabeli 22. Wyniki 
transformacji jak i charakterystyki dokładnościowe są jednakowe w obu ww. wariantach  
obliczeniowych.    
Poniżej zestawiono tabelarycznie formuły odwzorowawcze, współczynniki transformacji i 
przykłady liczbowe dla transformacji z układu ULK do układu 2000 oraz z układu 2000 do 
układu ULK. 
 
 
 
 
Transformacja z Układu Lokalnego Krakowskiego (ULK) do układu 2000 
 
Wariant I:  
(współrzędne układu pierwotnego oraz wtórnego zredukowane do biegunów) 
 
 Tabela 17. Podstawowe wzory określające postać funkcji transformującej 

Układ pierwotny (ULK) Układ wtórny (2000) 

Współrzędne [m] Współrzędne [m] 

ix  iy  iX  iY  

Współrzędne bieguna [m] Współrzędne bieguna [m] 

n

x
x

n

i
i

B

∑
== 1  

-25645.59375 
n

y
y

n

i
i

B

∑
== 1  

301968.10625 
n

X
X

n

i
i

B

∑
== 1  

5541276.3565 
n

Y
Y

n

i
i

B

∑
== 1  

7415792.215375 
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Współrzędne zredukowane do bieguna [m] Współrzędne zredukowane do bieguna [m] 

Bii xxx −=′  Bii yyy −=′  Bii XXX −=′  Bii YYY −=′  

Formuły transformacyjne (transformacja równokątna 2 stopnia) 
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Tabela 18. Współczynniki funkcji transformującej (zgodnie z formułami transformacyjnymi w Tabeli 17), oraz 
błędy współczynników (nie wykorzystywane w procesie transformacji a służące jedynie jako element analizy 

dokładności) 
 

Lp. 
ai 

(współczynniki) 
m(ai) 

(błędy współczynników) 
1 0.00566436069266274 2.48E-03 
2 0.0253382152253607 2.48E-03 
3 -0.999138812971804 2.72E-07 
4 0.0405582533306803 2.72E-07 
5 1.21431557539671E-010 3.04E-11 
6 9.12649499124223E-010 3.04E-11 

 
Tabela 19. Podstawowe charakterystyki dokładności uzyskane na podstawie przyjętej funkcji transformującej 

(wielomian równokątny 2 stopnia) 
 

 vX [m] vY [m] vP [m] 
max 0.0072 0.0053 0.0134 
min -0.0134 -0.0096 0.0002 
mo 0.006 

 
 
 
Przykład liczbowy: 
 
Tabela 20. Przebieg obliczeń (w pierwszej kolejności oryginalne współrzędne układu ULK zostają zredukowane 

do odpowiadających im biegunów, następnie z wykorzystaniem formuł transformacyjnych z Tabeli 17 oraz 
wartości współczynników z Tabeli 18 otrzymuje się współrzędne punktu w układzie 2000) 

 
Współrzędne w układzie ULK 

Punkt x [m] y [m] 

A -25460.00 312886.00 
B -29153.05 292220.75 

Współrzędne układu ULK zredukowane do biegunów 
Punkt x′ [m] y′ [m] 

A 185.594 10917.894 
B -3507.456 -9747.356 

Współrzędne w układzie 2000 
Punkt X [m] Y [m] 

A 5540648.099 7404891.168 
B 5545176.061 7425388.879 
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Wariant II:  
(współrzędne układu pierwotnego zredukowane do bieguna i przeskalowane, współrzędne układu wtórnego 
zredukowane do bieguna) 
 
 Tabela 21. Podstawowe wzory określające postać funkcji transformującej 

Układ pierwotny (ULK) Układ wtórny (2000) 

Współrzędne [m] Współrzędne [m] 

ix  iy  iX  iY  

Współrzędne bieguna [m] Współrzędne bieguna [m] 

n

x
x

n

i
i

B

∑
== 1  

-25645.59375 
n

y
y

n

i
i

B

∑
== 1  

301968.10625 
n

X
X

n

i
i

B

∑
== 1  

5541276.35650 
n

Y
Y

n

i
i

B

∑
== 1  

7415792.215375 

Współrzędne zredukowane do bieguna [m] Współrzędne zredukowane do bieguna [m] 

Bii xxx −=′  Bii yyy −=′  Bii XXX −=′  Bii YYY −=′  

Współczynnik skalujący zredukowane współrzędne układu pierwotnego 

( )ix x′=′ maxmax , ( )iy y′=′ maxmax  

( )yxs ′′= max,maxmax  

10918. 65375 

Przeskalowane zredukowane współrzędne układu pierwotnego 

s

x
x i

i

′
=′′ , 

s

y
y i

i

′
=′′  

Formuły transformacyjne (transformacja równokątna 2 stopnia) 
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Tabela 22. Współczynniki funkcji transformującej (zgodnie z formułami transformacyjnymi w Tabeli 21), oraz 
błędy współczynników (nie wykorzystywane w procesie transformacji a służące jedynie jako element analizy 

dokładności) 
 

Lp. 
ai 

(współczynniki) 
m(ai) 

(błędy współczynników) 
1 0.00566436069271958 2.48E-03 
2 0.0253382152253607 2.48E-03 
3 -10909.2507470252 2.97E-03 
4 442.841524822486 2.97E-03 
5 0.0144767059591686 3.62E-03 
6 0.10880333507248 3.62E-03 
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Tabela 23. Podstawowe charakterystyki dokładności uzyskane na podstawie przyjętej funkcji transformującej 
(wielomian równokątny 2 stopnia) 

 
 vX [m] vY [m] vP [m] 

max 0.0072 0.0053 0.0134 
min -0.0134 -0.0096 0.0002 
mo 0.006 

 
 
Przykład liczbowy: 
 
Tabela 24. Przebieg obliczeń (w pierwszej kolejności oryginalne współrzędne układu ULK zostają zredukowane 
do odpowiadających im biegunów oraz przeskalowane, następnie z wykorzystaniem formuł transformacyjnych z 

Tabeli 21 oraz wartości współczynników z Tabeli 22 otrzymuje się współrzędne punktu w układzie 2000)  
 

Współrzędne w układzie ULK 
Punkt x [m] y [m] 

A -25460.00 312886.00 
B -29153.05 292220.75 

Współrzędne układu ULK zredukowane do biegunów 
Punkt x′ [m] y′ [m] 

A 185.594 10917.894 
B -3507.456 -9747.356 

Przeskalowane zredukowane współrzędne układu ULK 
Punkt x ′′ [m] y ′′ [m] 

A 0.0169978602 0.9999303943 
B -0.3212352301 -0.8927250990 

Współrzędne w układzie 2000 
Punkt X [m] Y [m] 

A 5540648.099 7404891.168 
B 5545176.061 7425388.879 

 
 
 
 
Transformacja z układu 2000 do Układu Lokalnego Krakowskiego (ULK)  
 
Wariant I:  
(współrzędne układu pierwotnego oraz wtórnego zredukowane do biegunów) 
 
  Tabela 25. Podstawowe wzory określające postać funkcji transformującej 

Układ pierwotny (2000) Układ wtórny (ULK) 

Współrzędne [m] Współrzędne [m] 

ix  iy  iX  iY  

Współrzędne bieguna [m] Współrzędne bieguna [m] 

n

x
x

n

i
i

B

∑
== 1  

5541276.35650 
n

y
y

n

i
i

B

∑
== 1  

7415792.215375 
n

X
X

n

i
i

B

∑
== 1  

-25645.59375 
n

Y
Y

n

i
i

B

∑
== 1  

301968.10625 

Współrzędne zredukowane do bieguna [m] Współrzędne zredukowane do bieguna [m] 
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Bii xxx −=′  Bii yyy −=′  Bii XXX −=′  Bii YYY −=′  

Formuły transformacyjne (transformacja równokątna 2 stopnia) 
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Tabela 26. Współczynniki funkcji transformującej (zgodnie z formułami transformacyjnymi w Tabeli 25), oraz 
błędy współczynników (nie wykorzystywane w procesie transformacji a służące jedynie jako element analizy 

dokładności) 
 

Lp. 
ai 

(współczynniki) 
m(ai) 

(błędy współczynników) 
1 0.00463195810692696 2.48E-03 
2 0.0255480615086299 2.48E-03 
3 -0.999215413362243 2.72E-07 
4 -0.0405613627779229 2.72E-07 
5 9.72666449133527E-012 3.04E-11 
6 9.20747222215117E-010 3.04E-11 

 
Tabela 27. Podstawowe charakterystyki dokładności uzyskane na podstawie przyjętej funkcji transformującej 

(wielomian równokątny 2 stopnia) 
 

 vX [m] vY [m] vP [m] 
max 0.0072 0.0053 0.0134 
min -0.0133 -0.0094 0.0002 
mo 0.006 

 
Przykład liczbowy: 
 
Tabela 28. Przebieg obliczeń (w pierwszej kolejności oryginalne współrzędne układu 2000 zostają zredukowane 

do odpowiadających im biegunów, następnie z wykorzystaniem formuł transformacyjnych z Tabeli 25 oraz 
wartości współczynników z Tabeli 26 otrzymuje się współrzędne punktu w układzie ULK) 

 
 

Współrzędne w układzie 2000 
Punkt x [m] y [m] 

A 5540648.099 7404891.168 
B 5545176.061 7425388.879 

Współrzędne układu 2000 zredukowane do biegunów 
Punkt x′ [m] y′ [m] 

A -628.257 -10901.047 
B 3899.704 9596.664 

Współrzędne w układzie ULK 
Punkt X [m] Y [m] 

A -25460.000 312886.000 
B -29153.050 292220.750 
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Wariant II:  
(współrzędne układu pierwotnego zredukowane do bieguna i przeskalowane, współrzędne układu wtórnego 
zredukowane do bieguna) 
 
 Tabela 29. Podstawowe wzory określające postać funkcji transformującej 

Układ pierwotny (2000) Układ wtórny (ULK) 

Współrzędne [m] Współrzędne [m] 

ix  iy  iX  iY  

Współrzędne bieguna [m] Współrzędne bieguna [m] 

n

x
x

n

i
i

B

∑
== 1  

5541276.35650 
n

y
y

n

i
i

B

∑
== 1  

7415792.215375 
n

X
X

n

i
i

B

∑
== 1  

-25645.59375 
n

Y
Y

n

i
i

B

∑
== 1  

301968.10625 

Współrzędne zredukowane do bieguna [m] Współrzędne zredukowane do bieguna [m] 

Bii xxx −=′  Bii yyy −=′  Bii XXX −=′  Bii YYY −=′  

Współczynnik skalujący zredukowane współrzędne układu pierwotnego 

( )ix x′=′ maxmax , ( )iy y′=′ maxmax  

( )yxs ′′= max,maxmax  

10901.8453749996 

Przeskalowane zredukowane współrzędne układu pierwotnego 

s

x
x i

i

′
=′′ , 

s

y
y i

i

′
=′′  

Formuły transformacyjne (transformacja równokątna 2 stopnia) 
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Tabela 30. Współczynniki funkcji transformującej (zgodnie z formułami transformacyjnymi w Tabeli 29), oraz 
błędy współczynników (nie wykorzystywane w procesie transformacji a służące jedynie jako element analizy 

dokładności) 
 

Lp. 
ai 

(współczynniki) 
m(ai) 

(błędy współczynników) 
1 0.00463195810635852 2.48E-03 
2 0.0255480615080614 2.48E-03 
3 -10893.2919327914 2.97E-03 
4 -442.193705204178 2.97E-03 
5 0.00115601633751794 3.61E-03 
6 0.109431021507362 3.61E-03 

 
 
 
 
 
 
 



 21

Tabela 31. Podstawowe charakterystyki dokładności uzyskane na podstawie przyjętej funkcji transformującej 
(wielomian równokątny 2 stopnia) 

 
 vX [m] vY [m] vP [m] 

max 0.0072 0.0053 0.0134 
min -0.0133 -0.0094 0.0002 
mo 0.006 

 
Przykład liczbowy: 
 
Tabela 32. Przebieg obliczeń (w pierwszej kolejności oryginalne współrzędne układu 2000 zostają zredukowane 
do odpowiadających im biegunów oraz przeskalowane, następnie z wykorzystaniem formuł transformacyjnych z 

Tabeli 29 oraz wartości współczynników z Tabeli 30 otrzymuje się współrzędne punktu w układzie ULK)  
 

Współrzędne w układzie 2000 
Punkt x [m] y [m] 

A 5540648.099 7404891.168 
B 5545176.061 7425388.879 

Współrzędne układu 2000 zredukowane do biegunów 
Punkt x′ [m] y′ [m] 

A -628.257 -10901.047 
B 3899.704 9596.664 

Przeskalowane zredukowane współrzędne układu 2000 
Punkt x ′′ [m] y ′′ [m] 

A -0.0576285462 -0.9999268014 
B 0.3577104945 0.8802788239 

Współrzędne w układzie ULK 
Punkt X [m] Y [m] 

A -25460.000 312886.000 
B -29153.050 292220.750 

 
 
 Powyższe algorytmy powinny być stosowane dla potrzeb przeliczania współrzędnych 
w granicach danego obszaru transformacji tj. obszaru powiatu krakowskiego lub obszaru 
Skawiny z buforem zewnętrznym do 2 km. W związku z tym w programach komputerowych 
realizujących powyższe algorytmy transformacyjne powinny znaleźć się stosowne 
ograniczenia w możliwości przeliczania współrzędnych lub komunikaty o realizacji 
transformacji dla punktów spoza obszaru transformacji. 
 
 
5. Porównanie wyników transformacji na wybranych punktach granicy powiatu 
krakowskiego, Skawiny i miasta Krakowa 
 
 Obszar powiatu krakowskiego styka się bezpośrednio z obszarem miasta Krakowa, dla 
którego transformacja z układu 1965 i ULK do układu 2000 została już wcześniej 
zrealizowana (Banasik P., Bujakowski K., Kolińska M., Michalik D., Nowak J.: „Geodezyjne porządki w 
Krakowie – Konwersja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Krakowa do obowiązujących układów 
współrzędnych i wysokości”,  Geodeta 1-2/2012). W związku z tym na wybranych punktach granicy 
obu obszarów tj. powiatu krakowskiego i miasta Krakowa wykonano kontrolę stabilności ich 
współrzędnych w obu rozwiązaniach obliczeniowych. Do kontroli wytypowano 20 
równomiernie rozmieszczonych charakterystycznych punktów granicznych (punkty 1-20, rys. 
3). Dla punktów tych wykonano transformację do układu 2000 za pomocą algorytmu 
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stosowanego dla obszaru Krakowa oraz algorytmu z bieżącego opracowania. Różnice we 
współrzędnych obliczonych dwoma algorytmami zawierały się w przedziałach:  
∆X ∈ (-1.5 cm; +0.6 cm), ∆Y ∈ (0.0 cm; +2.0 cm) a w położeniu punktu ∆XY ∈ (0.0 cm; +2.1 
cm). Średnia różnica w położeniu punktu wyniosła +1.3 cm. 

Z kolei z granicy Skawiny i Krakowa wybrano 8 punktów (punkty 3, 21-26, rys. 3). 
Ich współrzędne w układzie ULK przeliczono do układu 2000 za pomocą algorytmu 
stosowanego dla miasta Krakowa oraz za pomocą algorytmu z niniejszego opracowania. Tak 
uzyskane współrzędne porównano ze sobą uzyskując w każdym przypadku różnice we 
współrzędnych nie przekraczające 1 cm 
 Powyższe wyniki upoważniają do stwierdzenia, że punkty granicy między powiatem 
krakowskim oraz Skawiną i miastem Krakowem powinny być jednorodne na poziomie 1-2 
cm. 
 
  
6. Analiza geometrycznych konsekwencji wynikających z transformacji współrzędnych 
do układu 2000 
 
 Wprowadzenie zgodnie z Państwowym Systemem Odniesień Przestrzennych nowego 
układu odniesienia (ETRF89) z nową powierzchnią odniesienia oraz nowego układu 
współrzędnych (2000) wraz z innym odwzorowaniem powoduje pewne naturalne, 
geometryczne konsekwencje w postaci zmian długości, kąta i pola powierzchni. Wielkości te 
obliczane były dotychczas na płaszczyźnie układu współrzędnych 1965. Obecnie powinny 
być one wyrażane na powierzchni odniesienia tj. elipsoidzie GRS80 lub na płaszczyźnie 
układu 2000. Powstałe w wyniku tego zmiany długości, kątów i pól powierzchni ze względu 
na zasięgi stref starego i nowego układ współrzędnych mają zróżnicowany rozkład1. Jako 
przykład można prześledzić wg poniższego schematu zmianę długości odcinka na 
płaszczyźnie układu 1965 w stosunku do długości tego samego odcinka na płaszczyźnie 
układu 2000: 
 

2000
20002000_

_2000
200080_

80

80
80.._..1965_

1965

ddd

ddd

matzd
mat

matGRSzd
GRS

GRS
GRSKrasezd

Krasowski
Krasezd

 → →

 → →
−−

−−

 

 

20002000_200080_80.._..1965_20001965_ −−−−− +++= matmatGRSGRSKraseKrase zdzdzdzdzd  

 
gdzie: zd – zniekształcenia długości między kolejnymi powierzchniami np. 1965, e.Kras.-elipsoidy  

Krasowskiego, 2000mat- matematycznym układem 2000, itd. 
 
Ze schematu wynika, że do obliczenia długości na kolejnych powierzchniach potrzebne są 
wartości zniekształceń długości wynikających z własności różnych odwzorowań. Spośród 
kolejnych zniekształceń (zd) największe wartości mogą przybierać zniekształcenie między 
płaszczyzną układu 1965 a jego powierzchnią odniesienia (zd_1965_e.Kras.) oraz 
analogiczne zniekształcenie między powierzchnią odniesienia układu 2000 i płaszczyzną tego 
układu (zd_GRS80_2000mat). 

Podobny schemat można utworzyć dla zmian pola powierzchni. Transformacja 
współrzędnych algorytmem zaproponowanym w niniejszym opracowaniu realizuje 
sumarycznie zniekształcenia wszystkich czterech ww. etapów (zd_1965-2000). Dotyczy to 
również transformacji między układami ULK i 2000 dla obszaru Skawiny. W przypadku 

                                                 
1 Rozkład zmian pola powierzchni na obszarze Polski można prześledzić w publikacji: Banasik P, Bagnicki J.: 
„Charakterystyka zmian pola powierzchni wynikających z zastąpienia państwowego układu współrzędnych  
1965 i Układu Lokalnego Krakowskiego układem 2000”, Geodeta 3/2010 
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Układu Lokalnego Krakowskiego trudno jest precyzyjnie obliczyć zniekształcenia w 
kolejnych etapach, gdyż nie ma ustalonych parametrów przejścia między powierzchniami 
odniesienia ULK i 2000. Jedynym sposobem przeliczania współrzędnych xyULK do układu 
2000 jest transformacja w oparciu o punkty dostosowania. W związku z tym traktując 
transformację współrzędnych płaskich xy1965→xy2000 oraz xyULK→xy2000 jako 
kartograficzne odwzorowanie płaszczyzny na płaszczyznę można w dowolnym punkcie 
danego obszaru transformacji obliczyć wartość zniekształcenia długości lub pola powierzchni 
czyli wartość zmiany długości i pola powierzchni między układami 1965 i ULK a układem 
20002.  

Analizę ww. zniekształceń wykonano na punktach testowych obszaru powiatu 
krakowskiego (patrz rozdz. 2) oraz na kilkudziesięciu podobnych punktach testowych 
zlokalizowanych na obszarze Skawiny. Uzyskane wyniki dla obszaru powiatu krakowskiego 
zostały zaprezentowane na rys. 4, 5 i 6. Pozwalają one stwierdzić, że w wyniku 
wprowadzenia układu 2000 na obszarze powiatu krakowskiego nastąpi powiększenie długości 
w zakresie od +10 cm/km do +16 cm/km (rys. 4). Na wartość tą wpłynęło głównie 
zniekształcenie zd_1965-e.Kras., gdyż pozostałe składniki są w tym rejonie zdecydowanie 
mniejsze. Składnik zd_GRS80-2000mat jest w tym rejonie znikomy, gdyż przez obszar 
powiatu krakowskiego przebiega tzw. linia sieczności między elipsoidą GRS80 a płaszczyzną 
układu 2000. W punktach tej linii zniekształcenia odwzorowawcze są zerowe. Gradient zmian 
długości ma azymut ok. 300°, stąd największych zmian długości z ww. zakresu można 
spodziewać w północno-zachodnich gminach powiatu a najmniejszych w gminach 
południowo-wschodnich. 

 
 

 
 

Rys. 4  Zniekształcenie długości w transformacji 1965 →→→→ 2000  
na obszarze powiatu krakowskiego (dla długości na płaszczyźnie układu 1965 i 2000) 

 
                                                 
2 W przypadku transformacji równokątnej zaproponowanej w niniejszym opracowaniu wartości kąta nie ulegną 
zmianie. 
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Zmiany pola powierzchni (zp) rozpatrzono w dwóch przypadkach, w pierwszym, gdy 
docelowe pole  powierzchni będzie wyrażane na płaszczyźnie układu 2000 a w drugim gdy 
pole będzie wyrażane na powierzchni odniesienia tj. elipsoidzie GRS80 (wg. Instrukcji G-5).  

 

 
Rys. 5  Zniekształcenie pola powierzchni w transformacji 1965 →→→→ 2000  

na obszarze powiatu krakowskiego (dla pola na płaszczyźnie układu 1965 i 2000) 
 
 

 
Rys. 6  Zniekształcenie pola powierzchni w transformacji 1965 →→→→ 2000  
na obszarze powiatu krakowskiego (dla pola na płaszczyźnie układu 1965  

i powierzchni odniesienia - elipsoidzie GRS80) 

zp [m2/ha] 

zp [m2/ha] 
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W pierwszym (rys. 5) i drugim przypadku (rys. 6) zakres zmian pola powierzchni jest 
podobny i zawiera się w przybliżeniu w granicach od +2 m2/ha do +3 m2/ha. Oznacza to, że 
pole każdego hektara powiatu ulegnie powiększeniu o 2-3 m2 w stosunku  powierzchni 
wyrażonej dotychczas w układzie 1965. Różnica między oboma przypadkami polega na 
innym gradiencie zmian pola. Jeśli docelowe pole powierzchni będzie wyrażane na 
powierzchni odniesienia tj. elipsoidzie GRS80 maksymalne zmiany pola będą występowały w 
północno-wschodniej części powiatu a najmniejsze w południowo-zachodniej. 

Na obszarze Skawiny gdzie transformacja odbywa się z Układu Lokalnego 
Krakowskiego do układu 2000 należy spodziewać się skrócenia długości oraz zmniejszenia 
pola powierzchni. Wynika to z konstrukcji ULK, którego płaszczyzna w przeciwieństwie do 
płaszczyzny układu 1965 czy 2000 przebiegała w pobliżu fizycznej powierzchni terenu. 
Skrócenie długości nastąpi w zakresie od –3.4 cm/km do –4.2 cm/km, przy czym maksymalne 
zmiany wystąpią w zachodniej części miasta (rys. 7).  

 
 

 
 

Rys. 7  Zniekształcenie długości w transformacji ULK →→→→ 2000 dla miasta Skawina  
(dla długości na płaszczyźnie układu 1965 i 2000) 

 
 
Zmiany pola powierzchni na obszarze Skawiny są zdecydowanie mniejsze co do wartości 
bezwzględnej niż na obszarze powiatu krakowskiego. W przypadku gdy docelowe pole 
powierzchni będzie obliczane na plaszczyźnie układu 2000 zmniejszenie pola zawierać się 
będzie w granicach od –0.7 m2/ha do –0.9 m2/ha a rozkład zmian będzie identyczny jak dla 
zmian długości (rys. 8). Jeśli pole powierzchni wyrażane będzie obliczane na powierzchni 
odniesienia tj. elipsoidzie GRS80 to zmniejszenie pola można przyjąć na całym obszarze 
Skawiny za stałe i wynoszące –1 m2/ha (rys. 9) 
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Rys. 8  Zniekształcenie pola powierzchni w transformacji ULK →→→→ 2000 dla miasta Skawina 

(dla pola na płaszczyźnie Układu Lokalnego Krakowskiego  płaszczyźnie układu 2000) 
 

 
Rys. 9  Zniekształcenie pola powierzchni w transformacji ULK →→→→ 2000 dla miasta Skawina 

(dla pola na płaszczyźnie Układu Lokalnego Krakowskiego  i powierzchni odniesienia – elipsoidzie GRS80) 
 
 

. 
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7. Podsumowanie i wnioski końcowe 
 

Opracowanie algorytmu transformacji współrzędnych między układami 1965 oraz 
ULK a układem 2000 na obszarze powiatu krakowskiego i miasta Skawiny zostało wykonane 
z wykorzystaniem punktów osnowy poziomej 1 i 2 klasy, których współrzędne w ww. 
układach pobrano z baz danych CODGiK oraz PODGiK w Krakowie. Wybór optymalnego 
rodzaju i stopnia wielomianu transformującego został ustalony na podstawie testów 
wykonanych na testowej sieci punktów dostosowania pokrywających obszar powiatu 
krakowskiego. W przypadku transformacji na obszarze miasta Skawiny, gdzie funkcjonuje 
Układ Lokalny Krakowski wykorzystano wnioski z podobnego opracowania zrealizowanego 
w 2012 r. dla miasta Krakowa. Do transformacji między układami 1965 i 2000 wybrano 
transformację równokątną 3 stopnia a do transformacji między układami ULK i 2000 na 
obszarze Skawiny wybrano transformację równokątną 2 stopnia.  

Wybór odpowiednich punktów dostosowania w transformacji między układami 1965, 
ULK i układem 2000 został poprzedzony analizą jednorodności współrzędnych na kilkunastu 
podobszarach powiatu krakowskiego. Do analizy na podobszarach o małej powierzchni 
wykorzystano transformację 1 stopnia posiadającą jeden kierunkowy współczynnik skali. 
Wyniki tej analizy pozwoliły wyłonić grupę 50 punktów dostosowania (48 punktów osnowy 
poziomej 1 klasy i 2 punkty klasy 2) w transformacji 1965→2000 na obszarze powiatu i 
grupę 8 punktów osnowy poziomej 1 klasy w transformacji ULK→2000 na obszarze 
Skawiny. Odchyłki na punktach dostosowania w przypadku transformacji 1965→2000 były w 
granicach 6 cm a w transformacji ULK→2000 nie przekraczały 2 cm. Wynik ten należy 
uznać za zadowalający biorąc pod uwagę wielkość obu obszarów, nominalną dokładność 
współrzędnych ww. osnów geodezyjnych i stopień nasycenia punktami dostosowania. W 
niniejszym opracowaniu podano szczegółowy algorytm obu transformacji wraz ze 
współczynnikami transformacyjnymi i przykładami liczbowymi dla wybranych punktów. 
Należy zaznaczyć, że opracowane algorytmy transformacji należy stosować wyłącznie na 
obszarze powiatu krakowskiego (między układami 1965 i 2000) lub obszarze miasta Skawiny 
(między układami ULK i 2000) z uwzględnieniem zewnętrznego bufora do 2 km. 

Skuteczność algorytmów transformacyjnych sprawdzono na punktach położonych na 
granicy powiatu krakowskiego, Skawiny i miasta Krakowa. Wybrano do tego celu 20 
punktów dla transformacji 1965→2000 i 8 punktów dla transformacji ULK→2000. Wyniki 
algorytmu transformacyjnego porównano z wynikami algorytmu opracowanego w 2012 r. dla 
obszaru miasta Krakowa uzyskując zgodność położenia granicy na poziomie do 2 cm dla 
powiatu i do 1 cm dla Skawiny.   

Dla obszaru powiatu krakowskiego i obszaru Skawiny wykonano również analizę 
deformacji (zmian) długości i pola powierzchni wynikających z przejścia z dotychczasowych 
układów współrzędnych  1965 i ULK na obowiązujący układ 20003. Deformacje tego typu są 
naturalną konsekwencją wprowadzenia nowej powierzchni odniesienia i różnych 
odwzorowań kartograficznych w ww. układach. Stopień tych deformacji może jednak mieć 
pewne konsekwencje geodezyjne dlatego został przeanalizowany i osobno przedyskutowany. 
Wykonana w tym zakresie analiza wykazała, że na obszarze powiatu krakowskiego w wyniku 
przejścia z układu 1965 na układ 2000 nastąpi rozciągnięcie długości o wartość średnio +13 
cm/km. Wynika z tego, że odcinek o długości 1 km w układzie 2000 będzie dłuższy o 13 cm 
od długości tego samego odcinka obliczonej ze współrzędnych w układzie 1965. W 
przypadku obszaru Skawiny przejście z układu Lokalnego Krakowskiego na układ 2000 
spowoduje skrócenie długości średnio o –3.8 cm/km. 

Analizę dla zmian pola powierzchni zrealizowano w dwóch wariantach. W 
pierwszym, gdy pole powierzchni będzie obliczane na płaszczyźnie układu 2000 i w drugim, 

                                                 
3 W zastosowanych w niniejszym opracowaniu transformacjach równokątnych deformacja kąta nie występuje. 



 28

gdy pole powierzchni będzie obliczane na powierzchni odniesienia (elipsoida GRS80). Dla 
obszaru powiatu gdzie dotychczas funkcjonował układ 1965 nastąpi powiększenie pola 
powierzchni o średnią wartość +2.5 m2/ha, przy czym rozkład tych zmian na obszarze 
powiatu w obu wariantach jest zróżnicowany. Dla obszaru Skawiny zmiany pola powierzchni 
są mniejsze. W tym przypadku pole powierzchni ulegnie zmniejszeniu. W pierwszym 
wariancie o wartość średnio –0.8 m2/ha a w drugim wariancie o –1 m2/ha. Podobnie jak dla 
obszaru powiatu rozkład tych zmian w obu wariantach jest zróżnicowany. Z powyższej 
analizy wynika, że w wyniku przejścia na układ 2000 dotychczasowe pole powierzchni 
powiatu krakowskiego ulegnie powiększeniu a pole powierzchni miasta Skawiny ulegnie 
zmniejszeniu. 

Do Raportu dołączono CD, na którym znajdują się: kopia niniejszego Raportu (PDF), 
mapa przeglądowa (DGN) z opisem warstw (TXT). 
 
 
 
 
 

Kierownik opracowania 
 
 

(dr hab. inż. Piotr Banasik – prof.nzw.AGH) 
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Załącznik 1.  Punkty dostosowania w transformacji między układami 1965 i 2000 na 
obszarze powiatu krakowskiego 

Np Sekcja Nr klasa X1965 [m] Y 1965 [m] X 2000 [m] Y 2000 [m] 
1 163.143 23 1 5421380.880 4567360.900 5564204.910 7436177.120 
2 163.321 13 1 5416052.690 4563314.060 5558871.350 7432135.980 
3 172.221 12 1 5399605.570 4530747.560 5542383.329 7399584.731 
5 162.243 12 1 5422310.070 4532643.790 5565093.430 7401454.130 
6 163.411 10 1 5418039.220 4576249.380 5560873.240 7445070.520 
7 163.324 15 1 5414769.940 4571379.230 5557597.900 7440203.620 
8 162.421 11 1 5416292.300 4535871.040 5559078.570 7404688.980 
9 173.111 10 1 5399072.290 4545313.480 5541867.520 7414153.260 
10 163.323 14 1 5411063.230 4567020.340 5553885.650 7435848.570 
12 163.134 18 1 5422221.950 4554716.830 5565031.262 7423530.402 
13 163.134 19 1 5420883.930 4559449.310 5563698.660 7428265.110 
14 163.311 10 1 5417073.600 4548408.150 5559874.810 7417226.940 
15 163.141 20 1 5426392.170 4561507.960 5569209.970 7430317.570 
17 163.142 21 1 5428500.280 4572688.380 5571331.350 7441496.970 
18 163.312 11 1 5415122.870 4556209.630 5557933.050 7425031.760 
19 173.112 12 1 5396894.300 4557209.840 5539703.510 7426053.650 
20 162.414 10 1 5411418.570 4521855.830 5554187.350 7390677.450 
21 173.113 13 1 5391979.480 4549847.500 5534779.333 7418696.319 
22 172.224 14 1 5391199.790 4542095.600 5533990.193 7410944.417 
23 162.432 14 1 5407706.920 4523736.760 5550477.380 7392563.130 
24 163.413 12 1 5410888.760 4578522.540 5553724.640 7447352.250 
25 162.423 12 1 5411592.290 4530188.560 5554371.097 7399011.242 
26 163.342 20 1 5406953.320 4572543.040 5549781.780 7441376.680 
27 163.341 19 1 5405826.750 4564455.630 5548645.550 7433289.720 
29 162.441 15 1 5405690.360 4532422.920 5548471.001 7401252.970 
30 162.444 18 1 5403518.740 4539920.880 5546308.065 7408754.588 
32 173.132 18 1 5386530.730 4554019.350 5529334.970 7422875.190 
33 163.314 12 1 5411929.690 4552663.840 5554735.270 7421489.280 
34 163.344 23 1 5401478.180 4573873.280 5544307.600 7442713.500 
35 163.431 15 1 5405726.920 4582263.150 5548566.620 7451099.270 
36 163.333 17 1 5404937.220 4548623.050 5547737.120 7417456.270 
49 163.332 16 1 5409276.760 4559526.670 5552090.130 7428356.100 
50 163.142 24 1 5427209.030 4573293.790 5570040.710 7442103.940 
52  163101100 1 5434013.280 4550038.650 5576818.790 7418837.850 
53  163101400 1 5435973.420 4560867.090 5578791.800 7429665.520 
54  163101600 1 5431854.040 4565752.310 5574677.520 7434556.140 
55  163101700 1 5429710.410 4555939.360 5572522.170 7424744.360 
56  163201100 1 5431961.750 4578914.920 5574800.450 7447720.270 
58  163401100 1 5415516.970 4584900.870 5558360.790 7453725.910 
59  163401800 1 5403383.450 4592025.770 5546234.220 7460865.600 
60  172201000 1 5396793.150 4524412.960 5539562.840 7393252.660 
62  172201900 1 5389818.220 4533830.940 5532598.400 7402680.390 
65  173101500 1 5395200.950 4572606.270 5538028.210 7441453.750 
66  173101600 1 5393555.080 4565825.080 5536374.180 7434673.800 
67  173101700 1 5390057.450 4560897.000 5532870.310 7429749.360 
68  173101900 1 5383782.800 4546381.300 5526577.510 7415239.630 
70  173201000 1 5397370.680 4578244.620 5540204.760 7447090.120 
80  163334018 1 5402367.040 4556551.590 5545176.072 7425388.843 
945162.244 14 exc.2 2 5420924.280 4543752.670 5563720.594 7412566.322 
990163.324  2 5410037.720 4575701.230 5552870.200 7444531.620 
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Załącznik 2.  Punkty dostosowania w transformacji między układami ULK i 2000 na 
obszarze Skawiny 
 

Np Sekcja Nr  klasa XULK  [m] YULK  [m] X 2000 [m] Y 2000 [m] X 1965 [m] Y 1965 [m] 
503172.222 13 1 -25460.970 312886.760 5540649.040 7404890.366 5397865.120 4536050.400 

506173.111 10 1 -26302.770 303581.820 5541867.520 7414153.260 5399072.290 4545313.480 

510173.112 12 1 -23657.730 291778.450 5539703.510 7426053.650 5396894.300 4557209.840 

512172.224 14 1 -18561.830 307107.690 5533990.193 7410944.417 5391199.790 4542095.600 

517162.444 18 1 -30958.740 308796.110 5546308.065 7408754.588 5403518.740 4539920.880 

520163.333 17 1 -32033.820 300043.360 5547737.120 7417456.270 5404937.220 4548623.050 

523163.334 18 1 -29153.060 292220.790 5545176.072 7425388.843 5402367.040 4556551.590 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


